Jäsensihteeri tiedottaa 1.1.2013
JÄSENMAKSUT / 2013




JUNIORI 45 €
Perhejäsen seniori 35 €
Perhejäsen juniori 35 €

Muistathan, että perhe- ja kannatusjäsenet eivät saa Hipposta. Muut erot täys- ja
perhejäsenyyden välillä ovat, että perhejäsenet eivät saa kansallista kilpailulupaa (alueluvan sen
sijaan voivat saada) eivätkä toimihenkilöoikeuksia (tuomari, ratamestari, stewardi jne). Sen sijaan
muut jäsenedut, kuten esim. vakuutukset, ovat voimassa. Jäsenedut voit katsoa osoitteesta
http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/jasenedut

UUDET JÄSENET
Jäseneksi liitytään toimittamalla jäsensihteerille tulevan jäsenen nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos kyseinen liittyjä on tai on ollut jo jonkin muun ratsastustai urheiluseuran jäsen, silloin tarvitsen vain jäsenkortista löytyvän sportti-IDn. Ilmoitathan
edellisestä jäsenyydestäsi, vaikka jäsennumeroa ei enää arkistoista löytyisikään. Tiedot voit
lähettää mieluiten käyttäen seuran sivujen jäsenhakemuskaavaketta tai sähköpostitse. Liityttäessä
Etelä-Kymen Urheiluratsastajiin liitytään samalla Suomen Ratsastajainliittoon.
LISÄVAKUUTUSLASKU AUTOMAATTISESTI KAIKILLE JÄSENILLE JÄSENKORTTIEN MUKANA
Ratsastajainliiton ja LähiTapiolan tapaturmavakuutusehtoja uudistetaan vuodeksi 2014.
Tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja kaikessa toiminnassa.
Vakuutusturvan täysremontti tehdään vuoden 2013 aikana, ja uusi vakuutus astuu voimaan
vuonna 2014.
Vuonna 2010 kehitettiin vapaaehtoinen lisävakuutus, joka korvaa liiton perusjäsenvakuutusta
laajemmin ratsastukseen liittyviä tapaturmia. Vuonna 2012 noin 2200 jäsentä on ottanut 10 euron
hintaisen lisävakuutuksen. Lisävakuutusmaksu nousee vakuutusmaksujen korotuksen vuoksi ensi
vuonna 11 euroon. Lisävakuutuslasku lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille
jäsenille. Lisävakuutus on edelleen vapaaehtoinen. Vuonna 2012 lisävakuutuksen lunastaneiden
lisävakuutusturva on voimassa jäsenkorttien saapumiseen saakka (maaliskuussa 2013). Vuoden
2013 alussa (tammi-helmikuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

KILPAILIJAT HUOM!
Vuonna 2013 E-KR maksaa alue- TAI kansallisen luvan jäsenelle takaisin, kun kilpailija on saanut
ranking-pisteitä maksukauden aikana kilpailuluvan tasolla.
Laitathan jäsensihteerille viestiä sähköpostilla, jos haluat ensi vuodelle minkä tahansa
kilpailuluvan. Jos et aiemmin ole lunastanut kilpailulupia, tutustu kilpailusääntöihin sekä
kilpailuluvan vaatimuksiin osoitteessahttp://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat.

KILPAILULISENSSIEN HINNASTO VUONNA 2013
• Kansainvälinen A-lisenssi 300,- (este, kenttä, koulu)
• Kansainvälinen B-lisenssi 210,- (pikkulajit)
• Kilpailukohtainen kansainvälinen lisenssi 50.- Huom. uusi lisenssi!
• Kansallinen A-lisenssi 150.• Kansallinen B-lisenssi 60.• Kansallinen C-lisenssi 50.• Aluelisenssi 30.- Huom. 10 euron korotus!
• Hevosen vuosimaksu 40.- Huom. 10 euron korotus!
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/ratsastajan_kilpailuluvat

SEURAKILPAILULISENSSI
Seurakilpailulisenssin voi jokainen hankkia itse. Maksa ensin vuoden 2013 täys- tai
perhejäsenmaksu kotiin saapuvalla laskulla (tarkista jäsenlaji ennen maksua).
Mikäli laskussasi on väärä jäsenlaji (esim. kannatusjäsenyys), ole yhteydessä seurasi jäsensihteeriin
ja pyydä uusi lasku, esim. SRL Juniori / SRL Seniori. Jäsenmaksu kirjautuu jäsenrekisteriin
muutamassa arkipäivässä ja tämän jälkeen voit kirjautua lisenssin"ostoon" ja aktivoida itsellesi
luvat. Sähköinen lomake löytyy : www.ratsastus.fi/ratsastajan_kilpailuluvat
Jos olet useamman seuran jäsen, valitse edustusseurasi ja aktivoi kilpailulupa siihen seuraan.
Edustusseuraa ei voi vaihtaa kesken kauden.
Kun jäsenmaksu on maksettu oikealla viitteellä oikealle tilille oikealla summalla ja olet tehnyt
maksuttoman luvat itsellesi, tieto siirtyy kipaan vuorokauden sisällä.
Huom! Mikäli aiot hankkia aluekilpailuluvan, älä ota seurakilpailulisenssiä. Aluekilpailuluvan
saamiseksi seurakilpailulisenssi täytyy ensin purkaa, jolloin alueluvan saaminen saattaa kestää

normaalia kauemmin.

HEVOSTEN ROKOTUKSET
Hevosten rokotukset näkyvät Kipassa, mikäli ne on merkitty Suomen Hippoksen Heppa-rekisteriin.
Viimeisin päivämäärämerkitään Heppaan ja tätä aikaisemmat rokotukset kuitataan kunnossa
oleviksi.
Ratsujen rokotussäännöt löytyvät sivulta: http://www.ratsastus.fi/rokotusmaaraykset
Pyydä rokottavaa eläinlääkäriä tarkistamaan rokotukset, jotta ne ovat sääntöjen mukaiset ja että
eläinlääkäri merkitsee rokotuksen Heppaan.
KIPAn ilmoittautumislomake tarkistaa tallentamisen yhteydessä rokotukset ja muistuttaa kuukausi
ennen kuin rokotus on menossa vanhaksi. Kilpailunjärjestäjä tarkistaa niiden ratsujen rokotukset
passista/rokotustodistuksesta, joilla ei ole Heppaan merkittyjä rokotuksia.

Terveisin Etelä-Kymen Urheiluratsastajien jäsensihteeri Hanna

